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വളറര് നന്ദി,, വളറര് നലല സവാഗതത്തിന് നന്ദി രറഞ്ഞുറകാണ്ട്  ഞാൻ ആര്ംഭിക്കറെ, 

കാര്ണം ഇന്നറല ഞാൻ കാൻറബറയിൽ വന്നട്പാൾ രഴയ രാർലറമന്് മന്ദിര്ം 

ഞങ്ങളുറേ ട്േശീയ നിറങ്ങളിൽ തിളങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. കൂോറത, നിങ്ങൾക്കറിയാട്മാ, 

അത്തര്ത്തിലുള്ള ഒര്ു ര്ംഗട്ത്തക്കാൾ  സട്രാഷം നൽകുന്ന മററാന്നിലല.അത് മാരതമലല 

കാര്ണം, ഞങ്ങൾ സവാതരരയത്തിന്ററ 75-ാാാം വാർഷികം ആട്ഘാഷിക്കുട്പാൾ, 

വാസ്തവത്തിൽ, ഓസ്ട്രേലിയയിൽ, ര്ാജയത്തുേനീളം വിവിധ ഐക്കണിക സസറുകളിൽ, 

നിങ്ങൾ ഞങ്ങട്ളാറോപം ആട്ഘാഷിച്ചത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു, ഞങ്ങളുറേ രതിവർണ്ണ 

രതാകയിറല നിറങ്ങളിലുള്ള സിഡ്നി ഓപറ ഹൗസിന്ററ ചിരതം എറന്ന ആകർഷിച്ചു. . 

അതിനാൽ, അത് വളറര് ഊഷ്മളമായ വികാര് സംട്വേനം സകമാറിയ ഒര്ു ഏറവും നലല 

രരവർത്തിയാറണന്ന് ഞാൻ കര്ുതുന്നു, ഞാൻ അതിറന അഭിനന്ദിക്കുകായും റചയ്യുന്നു. 

 

മരരി ട്വാങ് രറഞ്ഞതുട്രാറല, ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വളറര്, കൂേുതൽ ഉരകാര്രരേമായ,  

ഉൽപാേനക്ഷമമായ,  സുഖരരേമായ ഒര്ു ചർച്ച നേത്തുകയുണ്ടായി. അതിന്ററ ഭാഗമാണ് 

ഞങ്ങൾ രലട്പാഴും കണ്ടുമുെുന്നത്, അതായത്, ഞാൻ ട്ജാലിയിറല ആേയ േിവസം, 

ട്ോക്കിട്യായിൽ, കവാ ിനായാണ് നിങ്ങറള  കണ്ടുമുെിയറതന്നാണ് ഞാൻ കര്ുതുന്നത്.അത് 

ബാലി ജി20 ആയിര്ുന്നു; എന്നാൽ അതിനുട്ശഷം. ട്നാം റരൻ ഈസ്റ്റ് ഏഷയൻ 

വിട്േശകാര്യ മരരിമാര്ുറേ ട്യാഗമായിര്ുന്നു നേന്നത്; ഉഭയകക്ഷി ട്യാഗങ്ങൾക്കും രതികക്ഷി 

ട്യാഗങ്ങൾക്കുമായി നേൾ നയൂട്യാർക്കിൽ രര്സ്രര്ം കണ്ടു. അതിനാൽ, നേുറേ 

ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിറപേുത്തുന്നതിനും ഒര്ു മികച്ച ട്മഖലറയ എങ്ങറന 

ര്ൂരറപേുത്താറമന്ന് കാണുന്നതിനും നേൾ  ശര്ിക്കും രരവർത്തിക്കുട്പാൾ, 

സംഭാഷണങ്ങളും നലല വിനിമയങ്ങളും തുേര്ുന്നതിനുള്ള ഈ ര്ീതി ഇട്പാൾ നേൾ 

സൂക്ഷിക്കുന്നു 

 

അതിനാൽ, ഇന്നറത്ത കൂേിക്കാഴ്ചറയ നമുക്ക് വിട്േശകാര്യ മരരിമാര്ുറേ റരെയിം വർക്ക് 

 യട്ലാഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇത്, ആ രര്പര്യുറേ 13-ാാമട്ത്തതാറണന്നും 

നിങ്ങൾക്കറിയാമട്ലലാ, വയാരാര്വും സപദ്വയവസ്ഥയും, വിേയാഭയാസവും, രരതിട്ര്ാധവും 

സുര്ക്ഷയും, ശുദ്ധമായ ഊർജവും - ഞങ്ങൾ ഒര്ുരാട് വിഷയങ്ങറള കുറിച്ച് സംസാര്ിച്ചു. 

ഞങ്ങൾ എത്തിട്ച്ചർന്ന നിര്വധി കര്ാറുകളിലും ധാര്ണകളിലും, രര്സ്രര്ം ര്ാജയങ്ങളിൽ 

നേുറേ നയതരര കാൽപാേുകൾ വികസിപിക്കുന്നത് നേുറേ രര്സ്രര് താൽപര്യമാണ് 



എന്നതാണ്. അതിനാൽ, ഓസ്ട്രേലിയ ഇരയയിൽ അങ്ങറന റചയ്യുന്നതിറന ഞങ്ങൾ 

തീർച്ചയായും സവാഗതം റചയ്യും, ചില അവസര്ങ്ങളിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഇത് റചയ്യാനും 

രരതീക്ഷിക്കുന്നു. ചില രരനങ്ങൾ ഉണ്ടായിര്ുന്നു, എന്നാൽ ഞങ്ങളുറേ ഉഭയകക്ഷി 

രങ്കാളിത്തത്തിന് മികച്ച, ഗുണട്മന്മ നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ വലിയ സാധയതയാണ് 

കാണുന്നത് എന്ന് ഞാൻ കര്ുതുന്നു. അവയിറലാന്ന് ചലനാത്മകത, കഴിവുകളുറേയും 

സനരുണയത്തിന്ററയും ചലനാത്മകത, നമുക്ക് എങ്ങറന വിേയാഭയാസം വളർത്താം,   

ഇരയയുറേ രുതിയ നാഷണൽ എ യൂട്ക്കഷൻ ട്രാളിസി രരട്തയകിച്ച് രര്ിഗണിച്ച് 

റകാണ്ട് നമുക്ക് എരുറചയ്യാൻ കഴിയും എന്നിവറയക്കുറിച്ച് ഒര്ു ധാര്ണയ്ക്ക്കായി ചർച്ച 

റചയ്യറപേുന്ന ഒര്ു നിർട്േശമാണ്,വിേയാഭയാസര്ംഗറത്ത ഞങ്ങളുറേ രരധാന 

രങ്കാളികളിറലാന്നായ ഓസ്ട്രേലിയയും ഇരയയിൽ ശക്തമായ സാന്നിധയമായി കാണാൻ 

ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും ആരഗഹിക്കുന്നു, നേുറേ രരധാനമരരിമാർ ട്ോക്കിട്യായിൽ 

കണ്ടുമുെിയട്പാൾ ചർച്ച റചയ്ക്ത കാര്യമാണിത്.  

 

ഈ വർഷം ആേയം അരിമമാക്കിയ സാപത്തിക സഹകര്ണവും വയാരാര് കര്ാറിട്ലക്കും 

അതിന്ററ അംഗീകാര്ത്തിട്ലക്കും രരാബലയത്തിൽ വര്ുന്നതിട്ലക്കും നീങ്ങുന്നത് കാണാൻ 

ഞങ്ങൾ വളറര്യധികം ട്രരാത്സാഹനം നൽകുന്നു. അത് വളറര് നലല വികസനമാണ്. 

ഇര്െനികുതി ഒഴിവാക്കൽ ഉേപേി ട്ഭേഗതി റചയ്യുന്നതിനുള്ള നേരേികൾ 

സവീകര്ിച്ചുവര്ുന്നതായും ഞങ്ങൾ രശദ്ധിക്കുന്നു, കാര്ണം അത് ഞങ്ങളുറേ ബിസിനസ്സ് 

വളർത്തുന്നതിന് അൽപം റവലലു വിളിയായിര്ുന്നു. നിർണ്ണായകമായ ധാതുക്കൾ, സസബർ, 

രുതിയതും രുനര്ുരട്യാഗിക്കാവുന്നതുമായ ഊർജ്ജം തുേങ്ങിയ ട്മഖലകൾ ഞങ്ങൾ 

ശര്ിക്കും നിര്ീക്ഷിച്ചു, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി ഞങ്ങളുറേ സഹരരവർത്തകർ 

റചയ്യുന്ന രലതും സംട്യാജിപിച്ചുറകാണ്ട് ഒര്ർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾ അത് റചയ്ക്തട്പാൾ, 

ഞാൻ കര്ുതുന്നു ഈ വർഷം ജൂൺ മുതൽ, എന്ററ ആ് കാബിനറ് സഹരരവർത്തകർ 

യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയ സന്ദർശിച്ചിെുണ്ട്, അവര്ിൽ കൽക്കര്ി, ഖനി, രുനര്ുരട്യാഗ 

ഊർജം, വിേയാഭയാസം, ജലവിഭവങ്ങൾ എറന്ന വകുപുകളുറേ ട്മധാവിയും നേുറേ 

ആഭയരര് മരരിയും ഉൾറപേുന്നു. കൂോറത, ഓസ്ട്രേലിയൻ റ രയൂെി രരധാനമരരിയും 

രരതിട്ര്ാധ മരരിയും റവട്സ്റ്റൺ ഓസ്ട്രേലിയയുറേ റ രയൂെി രരീമിയറും നയൂ സൗത്ത് 

റവയ്ക്ൽസിന്ററ രരീമിയറും ബിസിനസ്സ് രരതിനിധികളുമായി ഇരയയിറലത്തിയതും 

ഞങ്ങൾ നിര്ീക്ഷിച്ചു 

 

അതിനാൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ, നിങ്ങൾക്കറിയാട്മാ, ബന്ധം വർദ്ധിച്ചുറകാണ്ടിര്ിക്കുന്നു.  

അതിറന ഉയർന്ന തലങ്ങളിട്ലക്ക് റകാണ്ടുട്രാകുന്നതിനുള്ള വഴികൾ കറണ്ടത്തുകയും 

റചയ്യുന്നു. ആട്ഗാള സാഹചര്യം വര്ുട്പാൾ, ഞങ്ങൾ ഒര്ു നലല ചർച്ച നേത്തി. ഞങ്ങൾ 

അത് രൂർത്തിയാക്കിയിെിലല. ഉച്ചഭക്ഷണ സമയത്തിനു ട്ശഷം ഞങ്ങൾ ഇനിയും ചില 

കാര്യങ്ങൾ റചയ്യാനുറണ്ടന്ന് ഞാൻ കര്ുതുന്നു, രട്ക്ഷ ഞങ്ങൾ ഉറരകയ്ക്ൻ സംഘർഷവും 

അതിന്ററ അനരര്െലങ്ങളും ചർച്ച റചയ്ക്തു, ഇൻട് ാ-രസെിക, കവാ ിറല രുട്ര്ാഗതി, 

ജി20 രരനങ്ങൾ, ഞങ്ങളുറേ രതിര്ാരരങ്ങൾ, യുഎൻ, ഐ എ ഇ എ , കാലാവസ്ഥാ 

ധനകാര്യം, സുസ്ഥിര് വികസന ലക്ഷയങ്ങൾ എന്നിവയിറല ചില കാര്യങ്ങൾകൂേി 

ബാക്കിയാണ്. ചർച്ചകറളലല്ലാം തറന്ന മട്നാഹര്വും േീർഘവുമായിര്ുന്നു. 

നിങ്ങൾക്കറിയാട്മാ, അതിന്ററ അേിസ്ഥാനം, ലിബറൽ ജനാധിരതയറമന്ന നിലയിൽ, 



ഇര്ുര്ാജയങ്ങളും സവാതരരയത്തിൽ നിയമങ്ങൾ അേിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒര്ു അരാര്ാരര 

രകമത്തിൽ വിശവസിക്കുന്നു എന്നതാണ്. അരാര്ാരര ജലത്തിൽ നാവിട്ഗഷൻ, 

കണകറിവിറി, വളർച്ച, സുര്ക്ഷ എന്നിവ ട്രരാത്സാഹിപിക്കുന്നതിൽ, മരരി ട്വാങ് 

രറഞ്ഞതുട്രാറല, ര്ാജയങ്ങൾ അവർക്ക് രരധാനറപെ കാര്യങ്ങളിൽ രര്മാധികാര് 

തിര്റഞ്ഞേുപുകൾ നേത്തുന്നുറവന്ന് ഉറപാക്കുകയും റചയ്യുന്നു.. 

 

ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ട്ശഷം, ഞങ്ങൾ മറ് ചില വിഷയങ്ങൾ ഏററേുക്കുറമന്ന് ഞാൻ 

രരതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇരയൻ ഉരഭൂഖണ്ഡറത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുറേ കാഴ്ചപാേുകൾ  

രങ്കിോൻ ഞാൻ ആരഗഹിക്കുന്നു. രരട്തയകിച്ചും, ഭീകര്തറയ കുറിച്ചും തീരവവാേറത്ത 

റചറുക്കുന്നതിറന കുറിച്ചും ചില വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച റചയ്യാനും ആരഗഹിക്കുന്നു. ഈ 

രരട്േശറത്ത കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും  ഞാൻ ആരഗഹിക്കുന്നു, ഈ വർഷം 

അവസാനട്ത്താറേ ജി20 യുറേ അധയക്ഷസ്ഥാനം ഞങ്ങൾ ഏററേുക്കുറമന്ന്, ഒര്ു ജി20 

അംഗറമന്ന നിലയിൽ രറഞ്ഞുറകാണ്ട് ഞാൻ ഉരസംഹര്ിക്കുന്നു. ഓസ്ട്രേലിയയുറേ 

കാഴ്ചപാേുകളും താൽപര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് വളറര് രരധാനമാറണന്ന് ഞാൻ കര്ുതുന്നു. 

വര്ും മാസങ്ങളിൽ അത് കൂേുതൽ തീരവമായി മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് ഞാൻ 

രരതീക്ഷിക്കുന്നു. അവസാനമായി ഞാൻ രറയറെ, ഒര്ിക്കൽ കൂേി, എറന്ന എത്തിച്ചതിന്, 

ആതിഥയമര്യാേയ്ക്ക്ക്, നിങ്ങളുറേ സവീകര്ണത്തിന്ററ ഊഷ്മളതയ്ക്ക്ക് നന്ദി. 

 

കാൻറബറ 

ഒകട്ോബർ 10, 2022 

 

 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s 
website and may be referred to as the official press release. 

 


